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سردبیر محترم
دیه به عن��وان یکی از انواع چهارگانه مج��ازات در قانون مجازات 
اس��امی )ق.م.ا( مصوب س��ال 1392 خود مش��مول نهادی جزایی در 
اس��ام بوده که تحت عنوان نهاد مجازات اس��امی دیه )نماد(از آن نام 
می بریم وهرچند در عنوان، مجازات اس��امی است اما اسام موسس آن 
نبوده بلکه مورد تایید ش��ریعت اس��ام واقع ش��ده و با بررسی در متون 
قبل از اس��ام حتی در اولین مکتوب بش��ری موج��ود، یعنی قانون نامه 
حمورابی، سیستم جزایی مشابه در کنار قصاص در آن مشاهده می شود 
]1[ و به تدری��ج در جوام��ع مختلف و به خصوص ادی��ان ابراهیمی مورد 
تغییر وتحول قرار گرفته تا اینکه در اس��ام ضمن تایید سیستم جاری 
زمان خود آن را تایید و برای جوامع اس��امی و مس��لمانان مقدر کرده 

است.
اصل تقدیر که در عرف وحتی ق.م.ا تحت عنوان دیه مقدر نام برده 
می ش��ود )ماده 448 ق.م.ا( درواقع به کل نماد برمی گردد، نه صرفا دیه 
جنای��ت. به عبارت دیگر نماد عاوه بر دیه جنایت، ش��امل خود جنایت 
و موجبات ضمان دیه نیز می ش��ود و در ق.م.ا به هر س��ه این عناصر به 
طور دقیق اش��اره کرده و هرچند نوع جنایت و دیه آن درباب دیه اعضا 
ب��ا هم آورده اما موجبات ضمان را در ب��اب جداگانه ای تحت همین نام 

آورده است.
منابع نماد هرچند در جمهوری اس��امی ایران در درجه اول ق.م.ا 
ودر درجه بعد متون فقهی است اما به دلیل ریشه تاریخی آن به قبل از 

اس��ام، به منابع تاریخی هم می توان رجوع کرد از جمله دیه قتل نفس 
به تعداد صد نفر ش��تر که به داستان عبدالمطلب و قضیه قربانی کردن 

عبداهلل، پدر پیامبر اسام )ص(، ربط داده می شود.
فاصله زمانی از صدر اسام تاکنون، نبود باب جامعی راجع به نماد 
در مت��ون فقهی، فقدان کنکاش در خود نماد و عدم اس��تخراج اصول و 
مبانی آن در فقه و صرفا صدور احکام دیه بر اس��اس ظاهر روایات سبب 
دخ��ل و تصرفات بعضا غیراصولی در نماد ش��ده و این روند، به خصوص 
بعد از انقاب اس��امی در ایران در س��ال 1357 و ورود نماد در ق.م.ا و 
جانش��ین شدن آن به جای مسئولیت مدنی و قانون 1339، ادامه یافته 
اس��ت. به همین دلیل چون اکثریت قری��ب به اتفاق قضات، حقوقدان و 
قاضی ماذون بودند و هس��تند )نه قاضی مجتهد( ناآشنایی مطلق خیلی 
آز انها با مبانی نماد و به تاس��ی از رویه مسئولیت مدنی قبل از انقاب، 
عما مس��ئولیت نم��اد را به عهده کارشناس��ان و به خصوص پزش��کان 

سازمان پزشکی قانونی گذاشته است؛ روندی که تاکنون ادامه دارد.
در این مدت چهل س��اله بعد از انق��اب و تجدید نظر حداقل دو 
ب��ار در ق.م.ا، به خص��وص آخرین بازنگری مصوب 1392، ش��اهد دخل 
و تصرفات ساختارش��کن در نماد هس��تیم که اصل تقدیر را به ش��دت 
تحت الشعاع خود قرار داده است. به جرئت می توان گفت در واقع چیزی 
که در حال حاضر ش��اهد آن هس��تیم، تحریف نم��اد و به عبارت دیگر 
مبانی دیه اس��ت و از نماد ش��رعی به جایی رسیده ایم که فقط می توان 
گفت مغالطه اس��ت که نه ش��بیه نماد و نه شبیه مسئولیت مدنی است. 
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آثار دخل و تصرفات غیراصولی به خصوص توس��ط حقوقدانان متاثر 
از مس��ئولیت مدنی را در جای جای آن می توان دید. درصورتی که 
نم��اد نهادی مختص به خود اس��ت و هیچ چیزی بی��رون از خود را 
نمی پذیرد. اصل تقدیر و هم س��اختار کل��ی آن، این را به ما دیکته 

می کند.
از جمله دخل و تصرفات ساختارشکن می توان به اضافه کردن 
عنصر تقصیر در تعیین مسئولیت جانی )ماده 145 ق.م.ا برگرفته از 
مس��ئولیت مدنی( و حذف ضمنی جایگاه مباشر و مسبب با عبارت 
استناد نتیجه به جانی )ماده 492 ق.م.ا( اشاره کرد و حتی این روند 
در جزئیات دیه، به خصوص دیه جراحات وشکستکی دنده ها و ترقوه 
نی��ز اتفاق افتاده اس��ت )م��واد 65 و 657 ق.م.ا(. البته قانون جدید 
نکات مثبتی هم دارد که به خصوص در مس��ئولیت پزشک وپرستار 
و بیمار متبلور اس��ت که در قانون قبل��ی نبود )ماده 496 ق.م.ا( اما 
طبق اصول کلی نماد قابل اس��تخراج بود و نکته جدیدی نیست. از 

این دست تغییرات، چه مثبت وچه منفی، زیاد است.
از جمله آثار مخرب وجود عنصر تقصیر و استناد نتیجه به جانی 
در قانون مجازات اس��امی، صدور رای وحدت رویه توس��ط هیئت 
عمومی دیوان عالی کش��ور به شماره 804 در تاریخ 1399/10/02 
اس��ت که مصداق دیگری در تایید ناآش��نایی کامل به مبانی ضمان 

در نماد است.
در این رای خوش��بختانه به دلیل کلی و مطلق بودن و استناد 
نک��ردن به موضوع آن در اینج��ا از آوردن جزئیات جنایات ارتکابی 
خوداری می ش��ود و صرفا اشاره می شود که در راستای اختاف بین 
محاکم قضایی درخصوص مس��ئولیت عامل تصادف رانندگی نسبت 
به اعمال جراحی پزشکان برای درمان صدمات وارده صادر شده اما 

به کل حوادث دارای مقصر و مسئول تعمیم داده شده است.

متن رای شماره 804 مورخ 99/10/02
جراحات ایجاد ش��ده در معالجات پزش��کی، قابلیت استناد به 
رفتار »وارد  کنن��ده صدمه اولیه« را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون 
مجازات اس��امی مصوب 1392 مس��توجب پرداخت دیه یا ارش از 
جانب او باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور، 
چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی 
ایجاد ش��ده باش��د، معالجه کننده اعم از پزش��ک یا پرستار و مانند 
آن نیز مس��ئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد. بنا 
ب��ه مراتب مذکور، رأی ش��عبه نهم دیوان عالی کش��ور تا حدی که 
ب��ا این نظر انطب��اق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تش��خیص 
داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 
مص��وب 1392 ب��ا اصاحات بعدی، در موارد مش��ابه برای ش��عب 
دیوان عالی کش��ور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن 

الزم االتباع است.
اوالً

در س��طر اول با اس��تناد به ماده 492 ق.م.ا و عنصر اس��تناد 
نتیجه به جانی، به راحتی عنصر تس��بیب )فع��ل جانی( طبق ماده 
506 ق.م.ا را نادی��ده گرفته، امری که عرف عام وخاص و بنای عقا 
وعل��م منطق بهمراه نماد آن��ر ا ت�أیید می کنند. اگر فعل جانی نبود 
مداخله پزش��کی هم ضرورت نداش��ت )البته باید درنظر داشت که 
مطابق با نماد، هر عمل جراحی مشمول دیه و ارش نمی شود و این 
در جای دیگری باید توضیح داده شود( اما به طور مطلق و بدون قید 
و ش��رط، نس��بت دادن تمام عمل جراحی به پزشک به این مفهوم 
اس��ت که عاج با م��رض ارتباطی ندارد. این نتیجه ای اس��ت که از 
شاهکار رای وحدت رویه گرفته می شود که ابتدایی ترین اصول علم 

منطق را زیر پا می گذارد )شکل 1(.

▲شکل 1. ترکیب منطقی گزاره های شرطی

r)عمل جراحی انجام شده(

r)عمل جراحی انجام شده(

p)فعل ارتکابی جنایی(

p)فعل ارتکابی جنایی( q)صدمه وارده به مجنی علیه(

q)صدمه وارده به مجنی علیه(
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 جان��ی صدمه و م��رض راایجاد کرده و تنه��ا درصورتی عاج 
)عمل جراحی( با جانی مرتبط نیس��ت که با مرض مرتبط نباش��د و 

این دیگر نامش عاج نیست بلکه خود جنایتی دیگر است.
از این اسفبارتر قسمت دوم رای و استناد به ماده 495 ق.م.ا و 
رفع مسئولیت پزشکان است که این هم ناشی از سایه عنصر تقصیر 
بر این ماده اس��ت. مدلول این ماده رفع مس��ئولیت پزش��ک نسبت 
به آس��یب و جرحی اس��ت که به ضرورت پزشکی به منظور درمان و 
معالج��ه بیماران ازجمله مصدومان و بدون تقصیر پزش��ک بر بیمار 
وارد می شود و هیچ داللتی بر رفع مسئولیت مرتکب صدمات وارده 
نیس��ت. در ثانی س��وال اساسی این اس��ت که آیا اگر پزشکی بنا به 
مصلحت بیمار اما بدون رضایت بیمار اقدام به جراحی کند، هرچند 
کارش را درس��ت و مطابق با موازین علمی انجام داده باش��د، طبق 
بند ج ماده 158 ق.م.ا مرتکب جرم شده یا نه؟ مسلما جواب مثبت 
اس��ت. آیا رضایت بیمار به عمل جراحی به سبب جنایت وارده و از 
س��ر اجبار و اکراه بوده یا به دنبال انتخاب خودش بوده است؟ آنچه 
مس��لم اس��ت رضایت بیمار مخدوش و برخاف بن��د ج ماده 158 
ق.م.ا و موازین قانونی اس��ت )همان موازین قانونی که در متن رای 
به اش��تباه به ماده 495 ق.م.ا اس��تناد شده زیرا در این ماده قانونی 
به موازین قانونی اش��اره نشده اس��ت( رضایت توام با اکراه در هیچ 

سیستم حقوقی صحیح و درست نیست و مکره، مسئول است.
ثانیًا

این رای درس��ت متناقض با رای وحدت رویه به ش��ماره 740 
مورخ 1394 اس��ت. دیوان عالی کش��ور که ب��ا تنظیم آرای وحدت 
رویه درصدد رفع صدور آرای متناقض اس��ت، خود مبادرت به آرای 
وحدت رویه متناقض می کند. به طوری که در رأی740 مورخ 1394 
]2[ عمل جراحی توس��ط پزش��کان برای برداشتن طحال به دنبال 
ضربه به طحال را مش��مول ارش دانس��ته و بنابرای��ن دیه از عامل 

جنایت و ضربه اخذ می شود.

برداش��تن طحال به دنبال ضربه در اکثر موارد ناشی از شدت 
صدمه و از بین رفتن طحال نیست بلکه یک تشخیص پزشکی است 
و به ش��رایط بیمار بس��تگی دارد. به عبارت دیگ��ر صرفاً مربوط به 
خود طحال نبوده و به جمی��ع جهات و به خصوص وجود اختاالت 
انعق��ادی یا جراح��ات خونریزی دهنده در نقاط دیگ��ر بدن و برای 
پیشگیری از به مخاطره افتادن جان بیمار و به عنوان اقدامی درمانی 
توس��ط پزشکان انجام می ش��ود. باید گفت بس��ته به شرایط بیمار، 
چه بس��ا طحال با شدت آس��یب کمتر طی عمل جراحی خارج شود 
در حالی که طحال با آس��یب بیشتر حفظ شود ]3[ پس با مداخله 
پزشکی این نتیجه حاصل می شود اما در هر صورت طبق رأی 760 

ارش طحال تعیین و از جانی قابل اخذ است.
باتوج��ه به موارد باال هرچه زودتر باید نماد را بر مس��یر اصلی 
خ��ود قرار داد و تا نتایج مخرب تری بر آن عارض نش��ده و آیندگان 
بر ما ایراد نگرفته اند، خود اقدام به بررس��ی و بازنگری در نماد کنیم 
و اصول کلی و س��اختار اصلی آن را بشناس��یم. البته این به مفهوم 
تایی��د نماد در همه زمینه ها نیس��ت اما آنچ��ه در حال حاضر مقدر 
و معین ش��ده، حاصل هزاران س��ال تفکر و اندیش��ه بشری و دینی 
اس��ت و مبتنی بر اصولی اس��ت که متاس��فانه برای ما در خیلی از 
موارد ش��ناخته شده نیس��ت و با شناخت آن مسلما می توان نماد را 
س��ریع تر، با هزینه ای به مراتب کمتر و مطابق با ش��رع مقدس اجرا 

کرد و موجبات رضایت خدا و مردم را فراهم ساخت.
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